taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms
pagal jų
interesus, poreikius, pageidavimus.
- vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir
saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečioje veikloje,
ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones.
Įgyvendinant tikslus yra vykdomi projektai, bendradarbiaujama su vietos bei
tarptautiniais fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos
programos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla,
telkiami įvairių žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys.
Įstaigos vizija – jauki ir patraukli vieta kiekvieno bendruomenės nario prasmingai
veiklai, tobulėjimui, saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimui, jaunimo ir senjorų geresniam
tarpusavio supratimui, patirties mainams.
Įstaigos misija – teikiant sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas
tenkinti vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sociokultūrinius, neformaliojo švietimo,
kultūros, sporto, laisvalaikio užimtumo poreikius.
Įstaigos veiklos kryptys:
 Administruoti centro patalpas ir jam priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinant, kad jos
būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į
bendruomenės narių amžių, interesus, poreikius ir pageidavimus.
 Administruoti centrui priklausančias patalpas, skirtas nevyriausybinių organizacijų
veiklai, susijusiai su sociokultūrinių ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimu miesto
bendruomenei, taip pat stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, darant įtaką visuomenės
pilietinei raidai.
 Sudaryti sąlygas ir galimybes sunkumus patiriantiems vaikams ir jaunimui vykdyti
prasmingą visuomeninę, saugaus ir turiningo laisvalaikio užimtumo veiklą bei teikti socialinę,
pedagoginę ir psichologinę pagalbą šeimoms.
 Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklą, inicijuoti renginių įvairovę, plėsti
turiningo laisvalaikio pasiūlą, padedant jaunimui atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje.
 Sudaryti sąlygas ir galimybes suaugusiems, vyresnio (garbaus) amžiaus žmonėms
gerinti gyvenimo kokybę per turiningą laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius
dienos užsiėmimus, įvairias sociokultūrinės veiklos formas pagal jų interesus,
poreikius ir
pageidavimus.
 Steigti ir (arba) sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių
mėgėjų meno
kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms bei
organizuoti bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos pristatymus.
 Organizuoti ir populiarinti jaunimo, o pagal poreikį taip pat ir suaugusiųjų bei
vyresnio (garbaus) amžiaus žmonių, savanorišką veiklą.
 Metodiškai organizuoti veiklą, tobulinant ir ieškant naujų būdų vykdyti socialinių
problemų prevenciją, mažinti socialinės atskirties poveikį bendruomenės nariams.
 Organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo švietimo
projektus įvairioms tikslinėms grupėms.
Teikti įvairias konsultavimo ir informavimo paslaugas pagal centro vykdomos veiklos
rūšis.
 Teikti ir (arba) organizuoti kitas turiningo laisvalaikio paslaugas.
Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją bendruomenei apie saviraiškos ugdymo,
tobulinimosi galimybes, palankias sąlygas bendrauti ir (arba) bendradarbiauti su vienodų pomėgių
žmonėmis, turiningai leisti laisvalaikį.
Skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų (asociacijų) ir savivaldybės įstaigų
bendradarbiavimą sprendžiant įvairius bendruomenės klausimus, taip pat siekti socialinės pagalbos
institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.
Plėtoti ryšius ir (arba) bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio šalių
bendruomenių centrais.

 Periodiškai

rinkti informaciją apie įvairius projektinius finansavimo šaltinius ir pagal
galimybes bei poreikį juos rengti, dalyvauti įvairių programų konkursuose.
Įstaigos 2021 m. veiklos tikslams įgyvendinti iškelti uždaviniai:
1. Atviras darbas su jaunimu.
2. Darbas su jaunimu gatvėje.
3. Organizuoti, teikti ir administruoti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.
4. Teikti miesto suaugusiems bendruomenės nariams socialines, sociokultūrines
dienos užimtumo paslaugas pagal pomėgius ir galimybes.
5. Įstaigai priklausančių patalpų administravimas, įstaigos funkcijų vykdymo
užtikrinimas.
6. Projekto “Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai” veiklų įgyvendinimas.
7. Projekto “Supratinga pasienio bendruomenė” įgyvendinimas
Numatytos uždavinių įgyvendinimo priemonės ir pasiekti rezultatai
1 UŽDAVINYS. ATVIRAS DARBAS SU JAUNIMU
Atviras darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma – ugdomosios veiklos ir
pasiūlymų visuma, turinti specifinius veikimo principus; ji yra atvira visiems tam tikroje teritorijoje
gyvenantiems jauniems žmonėms nepriklausomai nuo jų socialinio statuso, gali pritraukti jaunimą,
turintį mažiau galimybių dalyvauti kitoje jų aplinkoje esančioje ar nesančioje veikloje.
Alytaus miesto bendruomenės centro Atviras jaunimo centras „Be rėmų“ – puiki
galimybė išreikšti save ir būti suprastam. Vykdoma aktyvi veikla, priimamas jaunimas nuo 14 iki
29 metų. Čia užsuka tiek labai motyvuoti ir veiklūs jauni žmonės, tiek kamuojami socialinių ar
psichologinių problemų jaunuoliai. Įstaigoje turiningai laiką leidžia ir vyresni asmenys (šeimos
nariai). Stengiamasi įtraukti į bendras jaunimo veiklas draugėje, mažinant atstumą tarp paauglio ir
suaugusiojo kartų. Taip pat suteikiama galimybė savanoriauti ir padėti užimti įstaigą aplankantį
jaunimą. Planuojamos ir vykdomos veiklos atsižvelgiant į esminius veiklos su jaunu žmogumi
principus. Visiems jaunuoliams suteikiamos vienodos lygios galimybės realizuoti save AJC
organizuojamose veiklose. Didelį dėmesį skiriame savarankiškai skatindami veikti, būti
iniciatyviam, įgaliname jauną žmogų padėti sau, priimti sprendimus, spręsti iškylančias problemas,
ugdome socialines kompetencijas ir pan.
Rezultatai
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiklos pavadinimas

Rodiklio
pavadinima
s
Informavimo
/ Konsultacij
konsultavimo
paslaugų ų skaičius
teikimas jaunimui ir jų
šeimos nariams
Kasdienės
veiklos Jaunuolių,
užsiėmimų
AJC lankančių
organizavimas jaunimui
AJC,
unikalus
skaičius

Planuota

Įgyvendinta

Konsultacijų
Konsultacijų skaičius
skaičius iki 18 m. iki 18 m. asmenims –
asmenims – 250
330
Konsultacijų
Konsultacijų skaičius
skaičius nuo 18 m. nuo 18 m. asmenims
asmenims – 200
– 264
250
426

3.

Jaunimo
neformaliojo Renginių
ugdymo
renginių, skaičius
edukacinių
užsiėmimų,
prevencinės
veiklos
rengimas ir įgyvendinimas

Renginių
skaičius
iniciuotų jaunimo –
130
Renginių
skaičius
iniciuotų darbuotojų
- 110

4.

Savanorystės skatinimas

60

5.

Pritraukimas reikalingų lėšų
centro veiklai vykdyti iš
įvairių fondų, nacionalinių
programų,
finansavimo
konkursų,
privataus
sektoriaus ar fizinių asmenų

Savanorių
skaičius
Juridinių
asmenų
paramos
paieška,
JRD
finansavimo
konkursai

Renginių skaičius
iniciuotų jaunimo –
166
Renginių skaičius
iniciuotų darbuotojų 122
67

2021m.
JRD Parama iš Alytaus
miestelėnų namų
finansavimo
konkursas, rėmėjų apyvokos reikmenimis,
kambariniais augalais,
lėšos
drabužiais ir pan.,
finansuojamas JRD
projektas.

Veikla – informavimo / konsultavimo paslaugų teikimas jaunimui ir jų šeimos
nariams
Pagrindinis jaunimo informavimo/konsultavimo tikslas yra padėti jauniems žmonėms
susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.
Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas,
palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir
siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar
formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą. Bendrinis jaunimo informavimas apima
visas jaunimą dominančias temas bei platų veiklos spektrą: informavimą, konsultavimą,
orientavimą, paramos ir pagalbos teikimą, instruktavimą, mokymą, kontaktų mezgimą ir nukreipimą
į specializuotas tarnybas.
Jauniems žmonėms (14–29 m.) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties buvo
teikiamos socialinės ir saugaus užimtumo paslaugos. Pagrindinės veiklos kryptys: saugus
užimtumas, individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka, socialinių ir savarankiškumo įgūdžių
ugdymas, erdvės savirealizacijai, informavimas ir konsultavimas.
Atvirų jaunimo erdvių / atviro jaunimo centro soc. darbuotojas individualiai
konsultuoja tiek jaunimą, tiek jo šeimų narius, informuoja apie teikiamas paslaugas, esant poreikiui
nukreipia pas specialistus. Individualios konsultacijos vykdomos tiek internetu, tiek telefonu, esant
karantino ribojimų atlaisvinimui lauko erdvėse arba AJC patalpose, laikantis visų saugumo
reikalavimų, tiek kontaktiniu būdu. Per 2021 m. suteiktos individualių konsultacijų skaičius: iki 18
m. asmenims – 330, nuo 18 m. asmenims – 264.
Pandemijos kontekste jaunimas minimas kaip grupė, kuri lengvai perduoda virusą ir
taip kelia grėsmę kitiems. Tačiau pandemija ir jos pasekmės jauniems žmonėms kelia rimtų iššūkių
(neigiamai veikiančių įvairių baimių dėl ateities, tiek socialinių problemų, kylančių dėl ugdymosi,
užimtumo ir pan.). Žmogaus studijų centro ir tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktas
emocinio klimato tyrimas rodo, jog labiausiai neigiamai karantinas paveikė būtent 18–29 metų
žmones. Remiantis rezultatais, šios amžiaus grupės žmonių streso lygis buvo aukštesnis nei kitų,
jaunimas patyrė ir daugiau liūdesio, nerimo bei pykčio. Jauni žmonės neturi patirties emociškai
tvarkytis su vadinamosiomis šoko situacijomis.
Todėl šiuo metu ypatingą dėmesį skiriame jaunuolio psichologinei sveikatai,
didindami psichologinės pagalbos prieinamumą jaunimui. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras bendradarbiauja su Alytaus miesto bendruomenės centru, organizuoja psichikos
sveikatos gerinimo užsiėmimus jaunimui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo

paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ siekdamas sėkmingai įgyvendinti Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių
neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plano
patvirtinimo“.
Veikla – kasdienės veiklos užsiėmimų AJC organizavimas jaunimui
Atvirame jaunimo centre veikia įvairios erdvės, kuriose jaunas žmogus gali praleisti
laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti mėgstama veikla
(įvairūs stalo, didaktiniai, kūrybiniai, lauko ir kiti žaidimai, aktyvi sportinė veikla, šokis,
muzikavimas ir pan.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti rūpimomis temomis bei pagal poreikį
gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą.
Veikla neįsivaizduojama be būrio jaunų žmonių, visuomet besišypsančių darbuotojų ir
nuolatinių renginių, kurie kasdien pritraukia nuo 40 iki 100 žmonių. 2021 m. visa organizuojama
veikla buvo reikalinga ir gerai apgalvota.
Galime tik pasidžiaugti, jog mūsų darbas nebuvo nutrūkęs ir karantinas bei jo
diktuojamos sąlygos mūsų darbo nesustabdė ir nesutrikdė. Esame linkę greitai reaguoti ir
persiorientuoti pagal iškilusias naujas darbo sąlygas ir sėkmingai veikti. Šalyje paskelbus karantiną,
vadovavomės JRD teiktomis rekomendacijomis. COVID-19 ir karantinas išmokė tiek darbuotojus,
tiek jaunus žmones niekur neišeinant dirbti nuotoliniu būdu, socialinių tinklų pagalba. Ėmėmės
iniciatyvos, pritraukti ir įgalinti kuo daugiau jaunimo veikti per įvairius online organizuojamus
renginius, akcijas, sukurtas užduotis, atradimą naujų pomėgių, hobį ir pan. Įvairialypė pasiūla
užimtumo, manome, sėkmingai sumažino šio ne itin lengvo laikotarpio pasekmes. Daugeliui
jaunuolių karantino iššūkiai padėjo ne tik ugdyti kūrybiškumo, komandinio darbo, kritinio mąstymo
įgūdžius, bet ir būtinas savybes nuolat kintančiame 21 a. pasaulyje. Tokias kaip - iniciatyvumą ir
išradingumą sprendžiant problemas, pozityvią mąstyseną, atsparumą, lankstumą ir atkaklumą
siekiant savo tikslų. AJC darbuotojai susikuria tam tikrą dienos ir savaitės darbo ritmą. Nusistato ir
laikosi darbo ritmo, susitarimų su komanda bei jaunais žmonėmis. Dirbant nuotoliu su jaunuoliais
pateiktos jiems planuojamos siūlomos veiklos ir planuojamas savaitės veiklos planas kartu su jais
Zoom platformoje „kavagerio“ metu. Tai užsiėmimai, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias
elektronines priemones. Bendravimo programos: Zoom, Microsoft Teams, Skype, Viber, Signal.
Naudotos programos veikloms ir darbui: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
Paint,
Picasa.
Online
svetainės:
www.kahoot.com.,
www.boardgamesarena.com.,
www.miniclip.com. Mobilios aplikacijos: Among Us, 8 Ball pool, Bankrupt, Rento, agar.io, Skribbl,
PUPG, Uno. Kompiuteriniai žaidimai: Counter Strike: Global Offensive. Svarbu, kad jaunuoliams
būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis (bendravimo
forma pasirenkama atsižvelgus pagal jaunimo poreikį). Grupiniai užsiėmimai vykdomi pagal viešai
paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių
užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau, toks darbas sudaro ne mažiau
kaip 2 val. per dieną. AJC lankytojai, dalyvaudami grupiniuose užsiėmimuose, atskleidžia savo
kūrybiškumą, realizuoja save, sulaukdami teigiamo dėmesio ir paskatinimų.
Kontaktinis darbas su jaunimu centro patalpose buvo vykdomas atsižvelgiant į JRD,
Visuomenės sveikatos biuro rekomendacijas. Vyko įprastu darbo grafiku, registruojant AJC
lankytojus iš anksto. Siekiant įtraukti ir sudominti jaunimą, organizuojamos įvairiomis temomis
diskusijos, prevencinės veiklos, išvykos, ekskursijos, varžybos, minimos įsimintinos dienos, šventes,
organizuojami turnyrai, stalo žaidimų vakarai, klausimynai, protmūšiai, viktorinos, ...ar žinai, kad...,
kino seansai, virtuvės šefų iššūkis (praktinių maisto gamybos įgūdžių tobulinimas), fizinio ugdymo
treniruotės ir pan. Organizuojamos skirtingos veiklos pagal amžiaus grupes. Į vykdomas veiklas
noriai prisijungia savanoriai, praktiką atliekantys studentai, kurie kuria pridėtinę vertę įstaigai ir
mokosi greitai ir savarankiškai reaguoti netikėčiausiose situacijose, geba ugdyti atsakomybės ir
iniciatyvos jausmą. Pateikia daug naujų minčių, idėjų. Tai žmonės pilni optimizmo, drąsūs,
veržlūs. Nuolat vykdomas darbas su savanorių komanda.

Kasdienė veikla

Kasdieninė veikla

Veikla – jaunimo neformaliojo ugdymo renginių, edukacinių užsiėmimų,
prevencinių veiklų rengimas ir įgyvendinimas
Atviras jaunimo centras „Be rėmų“ – tai vieta, kurioje jaunimas gali išreikšti save
įvairioje mūsų organizuojamoje veikloje. Kiekvieną mėnesį pagal diktuojamas karantino sąlygas čia
verda veiksmas – planuojami įvairūs renginiai, konkursai, įvairūs praktiniai edukaciniai užsiėmimai,
sportinės aktyvios treniruotės, vyksta įvairios prevencinės veiklos jaunimui rūpimomis temomis ir
pan. Tai prasmingi ir įdomūs renginiai, propaguojami netradiciniai laisvalaikio leidimo būdai,
kuriuose aidi jaunimo juokas. Per 2021 m. organizuota 288 kontaktiniai renginiai, organizuoti
remiantis LR Vyriausybės numatytais pandeminiais saugumo reikalavimais (iš jų 166 inicijavo ir
organizavo pats jaunimas): edukaciniai užsiėmimai, išvykos, savanorystė, prevencinės paskaitos,
vykdomos bendradarbiaujant su Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistais, Alytaus
šauliais, Alytaus suaugusių ir jaunimo mokykla, J. Kunčino viešosios bibliotekos išmaniosiomis
erdvėmis, Alytaus Užimtumo tarnyba , Bendruomeniniais vaikų globos namais, Alytaus bendrojo
lavinimo mokyklomis, kitais atvirais jaunimo centrais. Daugelis grupinių jaunuolių užsiėmimų,
vyko „online“, naudojant įvairias elektronines priemones.
2021 m. jaunimas turėjo daug įdomių ir be galo smagių edukacinių išvykų, užsiėmimų,
įvairių veiklų. Įsimintiniausios ir įdomiausios buvo šios:
 Pažintinės išvykos supažindinančios su Lietuvos centriniu valstybės archyvu: „Pažintis su
archyvu “Vilniuje, Gurmaniška diena pas karaimus ir totorius „Nepažinti Trakai“,
Klaipėdos regioninis valstybės archyvas: „Tai, ko nematei“;
 Edukacinės ekskursijos išsaugančios Lietuvos valstybės praeitį, istoriją ir kultūrą:
 „Mūsų krašto gamtos lobiai“ (Pučkorių atodanga, Kalnų parkas, Liepkalnio kalnas,
Belmonto užtvanka, Pavilnių parkas ir pan.);













 Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialas. Archyvo veidas nuo įkūrimo
iki šių dienų. Archyvaro specialybė. Pažintis su tarpukario Alytaus pastatais.
 Istoriniais faktai apie totorių gyvenimus, tada prie Vytauto ir dabar Raižių kaime su
Ipolitu. Raižių mečetė, Vytauto paminklas, Butrimonių istorinė aikštė, išskirtinis
fontanas, architektūra. Punioje - Vytauto dvarvietė;
Seminarai: Istorinės atminties refleksijos su istoriku;
Edukaciniai mokymai atgaivinant pamirštą paveldą Alytaus kraštotyros muziejuje;
Praktiniai užsiėmimai: tapyba, kūrybinės dirbtuvės, aplinkos apželdinimo pamokos. Augu
ir tobulėju per kūrybą ir bendravimą įprasmindamas save;
Psichologo seminarai skirti jaunimui gerinti emocinei higienai: „Savęs pažinimo dirbtuvės“;
Informaciniai
renginiai
jaunimui
„Informacinis,
finansinis
raštingumas
ir
verslumas“ integracija į darbo rinką, įtraukiant ir mokyklų bendruomenes Užimtumo
tarnybos prie SADM Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus Jaunimo užimtumo
skyrius. UAB „Finansinių sprendimų agentūra“.
Kulinarijos gamybos entuziastams skirti praktiniai maisto gamybos užsiėmimai, savosios
svajonės link - Kulinarijos meistras;
Sveikatos stiprinimo praktiniai mokymai su Alytaus miesto VSB;
Atkuriant istorinį makiažą, ugdyti darbiniai ir verslumo įgūdžiai su vizažiste. Tarpukario
įkvėpti praeina Jaunosios Lietuvos grožio mokyklą.
Praktiniai mokymai „Būk pasirengęs...“ su LŠS Alytaus apskrities karininko A.
Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės šauliais(taktinės pratybos, išgyvenimas lauko
sąlygomis, šaudymo iš MK ir pneumatinių ginklų pratybos, Šauliška naktis Šaulių namuose)
Sveikos gyvensenos
ir fizinio aktyvumo praktiniai mokymai su gatvės sporto
instruktoriumi lauko erdvėse.

Fizinio aktyvumo praktiniai mokymai

Praktiniai mokymai su jaunaisiais šauliais

„Istorinės atminties refleksijos su istoriku“

Išvyka į Trakus

Išvyka į Lietuvos centrinį archyvą.

Išvyką į saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų

centrą.

Veikla – savanorystės skatinimas
Atvirame jaunimo centre „Be rėmų“ organizuojama jaunimo savanoriška veikla.
Siekiant kuo daugiau socializuoti jaunuolius, įtraukti juos į kuo daugiau veiklos rūšių ir tokiu būdu
skatinti pasirinkti tinkamą gyvenimo būdą ir mokyti, kaip lengviau integruotis įvairiose gyvenimo
situacijose. Savanorystės iniciatyvų metu jaunimo iškeltos idėjos virsta naujais darbais, kas padeda
ugdyti savarankiškumą, kelia savivertę tiek merginų, tiek vaikinų tarpe.
Savanorystės skatinimui skirti užsiėmimai:
 mokymai jauniems žmonėms;
 pojūčių dirbtuvės „Dialogas tamsoje“ kai komandos formavimo mokymus veda aklieji;
 komandiniai mokymai su Lietuvybės centro vaikais;
 AMBC komandos formavimo išvyka ir mokymai su Lazdijų Jaunimo centro jaunimu;
 įtraukties ir tolerancijos skatinimo mokymai su Alytaus Likiškėlių progimnazijos
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyviais.
Padeda suvokti savo vaidmenį bendruomenės gretose. Savanoriai buvo kviečiami prisidėti prie
įvairių renginių organizavimo, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, vyko rėmėjų paieškos.
Buvo suteikiama galimybė atlikti darbus, kurie reikalauja pasitikėjimo savimi ir mąstymo, jei
jaunuolis to nori, o ne tik pagalbiniai ir fiziniai darbai. Taip pat buvo skatinami bendrauti su kitų
organizacijų ir įstaigų darbuotojais, turėjo galimybę bendrauti su įvairaus amžiaus bei įsitikinimų
žmonėmis. Savanoriai yra be galo aktyvūs ne tik atvirame jaunimo centre, bet ir mieste
organizuojamuose renginiuose. Visuomet padeda, prisideda prie renginių organizavimo ir
įgyvendinimo, dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose. Atvirame jaunimo centre savanoriavo 67
AJC savanorių, taip pat 9 savanoriai, kuriuos nukreipė Marijampolės jaunimo organizacijų taryba
„Apskritasis stalas“, Jaunimo savanoriškos tarnybos projektas „Judam“.

Savanoriavimas „Kultūros dienos minėjime“

„Įtraukties ir tolerancijos mokymai su senjorais“

Komandiniai mokymai su Lietuvybės centro vaikais

Komandos formavimo mokymai Lazdijuose.

Komandiniai mokymai Dažasvydis

Savanoriavimas maisto banko akcijoje

Veikla – Centro veikloms vykdyti reikalingų lėšų pritraukimas iš įvairių fondų, nacionalinių
programų, finansavimo konkursų, privataus sektoriaus ar fizinių asmenų
2021 m. Atvirą jaunimo centrą pasiekė parama iš socialinių partnerių, taip pat Alytaus
miestelėnų namų apyvokos reikmenimis, kambariniais augalais, drabužiais ir pan.

2 UŽDAVINYS. DARBAS SU JAUNIMU GATVĖJE
Darbo su jaunimu gatvėje tikslas: mažinti gatvėje laiką leidžiančių jaunuolių socialinę
atskirtį ir didinti jų aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Siekiant šio tikslo, įgyvendinti
uždaviniai: užmegzti ir sukurti tvirti, pagarbūs, abipusiu pasitikėjimu grįsti santykiai su sunkumus
patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, bei teiktos individualios konsultacijos arba tęstinė
pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir
socialines problemas; oganizuotos jaunimo grupės veiklos, didinančios jaunimo, leidžiančio laiką
gatvėje, asmeninius, tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus, savanorystę, sąmoningumą
nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo

klausimais ir motyvaciją pokyčiams, bendradarbiaujant su miesto įstaigomis, organizacijomis,
bendruomene. Buvo sudaromos galimybės į veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje
patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.
Buvo siekiama per individualų darbą ir darbą su jaunimo grupe į veiklas įtraukti socialinę atskirtį
patiriančius (socialiai apleistus, linkusius nusikalsti, mokyklos nelankančius, legaliai nedirbančius)
ar turinčius mažiau galimybių (iš kaimų atvykusius, stokojančius socialinių įgūdžių, turinčius bet
kokių sveikatos sutrikimų, iškritusius iš švietimo sistemos, teistumą ar kitus sunkumus patiriančius)
jaunus žmones, skatinant jų socialinę integraciją. Plėtojant tarpinstitucinį ir tarpžinybinį
bendradarbiavimą, buvo siekiama padėti socialinę atskirtį patiriantiems ar mažiau galimybių
turintiems jauniems žmonėms atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, bei įgalinti juos
naudotis įvairiomis savivaldybės teritorijoje jaunam žmogui teikiamomis paslaugomis pagal jų
individualius poreikius.
Buvo pasiekti visi kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, kai kurie viršyti, nes metų pradžioje
buvo numatyta išeiti į gatvę po 6 val. per savaitę, o nuo II ketvirčio, pradėjus vykdyti veiklą, nutarta
didinti išėjimų į gatvę skaičių iki 8 val. per savaitę.
Rezultatai
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Veiklos pavadinimas

Rodiklio pavadinimas

Planuota

Įgyvendinta

Santykių su jaunimu
mezgimas ir kūrimas,
lankantis jaunimo
susibūrimo vietose

Bendras jaunų žmonių, su
kuriais užmegztas kontaktas
dirbant su jaunimu gatvėje
skaičius

170

417

Unikalių jaunų žmonių
100
skaičius
Naujai užmegztų kontaktų 50
skaičius
Valandų, kurias
330
darbuotojai praleidžia
gatvėje, skaičius
Darbo su jaunimu komandos 110

131

Veiklų, nukreiptų į darbą
su jaunimo grupėmis
skaičius
Veiklų, nukreiptų į darbą
su jaunimo grupėmis ir
skatinančių įsitraukti į
visuomeninę veiklą,
skaičius

10

15

15

17

102

102

150

160

10

40

Darbas su jaunimo
grupe

išvykų, skirtų darbo su
jaunimu gatvėje vykdymui,
skaičius

Valandų, kurias darbuotojai,
vykdantys darbą su jaunimu
gatvėje, praleidžia gatvėje,
dirbdami su jaunimo grupe,
skaičius

Individualus darbas su Veiklos, nukreiptos į
jaunimu ir/ar šeima
darbą su individualiais
atvejais, skaičius
Jaunų žmonių, jų
artimųjų, su kuriais

60
384
122

4.

Darbas su
bendruomene

vykdomos veiklos,
nukreiptos į individualų
darbą, skaičius
Veiklų, nukreiptų į darbą
su bendruomene, skaičius
Veiklų, darbuotojams,
dirbantiems darbą su
jaunimu gatvėje, siekiant
įsitraukti į tarpžinybinį ir
tarpsektorinį
bendradarbiavimą, skaičius

2

4

6

6

Veikla – darbas su individualiais atvejais
Veikla, nukreipta į darbą su individualiais atvejais – tai darbuotojų, vykdančių
darbą su jaunimu gatvėje, trumpalaikės konsultacijos arba tęstinė pagalba jaunam žmogui įvairiose
gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas, jiems
susidūrus su smurtu artimoje aplinkoje, artimųjų rizikingu ar žalingu alkoholio ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimu ir kt., taip pat nukreipė, palydėdami į jau egzistuojančias institucijas,
organizacijas. Karantino laikotarpiu darbuotojai teikė individualias konsultacijas nuotoliniu būdu
(telefonu): socialinių problemų sprendimo klausimais (nukreipė, kur kreiptis pagalbos, kokios
institucijos veikia ir kaip), psichologinės pagalbos teikimo klausimais (palaikė jaunuolius šiuo
sunkiu periodu, nukreipė į specialistus, priklausomybių konsultantus, kurie teikė pagalbą nuotoliniu
būdu, emocinės pagalbos jaunimui liniją ir kt.).
Veikla – darbas su jaunimo grupe
Veikla, nukreipta į darbą su jaunimo grupe – tai veiklos, stiprinančios jaunimo

tarpusavio ryšius ir didinančios jaunuolių motyvaciją pokyčiams, bei sąmoningumą nusikalstamo elgesio,
tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais, įtraukiančios į
savanorystę, skatinančios fizinį aktyvumą, taip pat didinančios socialinę integraciją, į sprendimų

priėmimus įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius, mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Ne
karantino metu jaunimo susibūrimo vietose jaunimui organizuoti grupiniai užsiėmimai: komandinės
sporto veiklos (tinklinis, stalo tenisas, futbolas, krepšinis), gatvės futbolo turnyras Jaunimo parke,
bendradarbiaujant su VŠĮ Futbolo akademija“, gatvės tinklinio turnyras, bendradarbiaujant su
Alytaus tinklinio federacija Alytaus Jaunimo parke, grupinės treniruotės, kurias vedė Alytaus sporto
ir rekreacijos centro treneris Rafaelis Pašajevas; dalyvauta kitų įstaigų organizuojamuose
renginiuose: parkūrininkų pasirodyme Jaunimo parke Alytaus miesto dienoje, BMX dviračių
pasirodyme Jaunimo parke Alytaus miesto dienose, Alytaus krepšinio akademijos organizuotame
krepšinio turnyre 3x3, stalo teniso varžybų jaunimui organizavime Jaunimo parke, Joninių šventės
organizavime
Alytaus
kultūros
komunikacijos
centro
amfiteatre,
VšĮ
„Alytaus
maratonas“ organizuotame renginyje „Alytus juda”; renginyje „Tautiška giesmė“ Alytuje Rotušės
aikštėje; jaunuoliams skirtoje paskaitoje „Kaip įveikti stresą“ Alytaus miesto viešojoje bibliotekoje,
renginio organizavime „Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti“ prie Didžiosios Dailidės ežero,
renginyje skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai – „Mes komanda“ Alytaus dailės mokyklos
lauko erdvėse (S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, Alytus), Alytaus Hospiso centro atidarymo
Vidurnakčio eitynių organizavime, naktinėje teatrinių įvykių sesijoje jaunimui COM•MOON•A
Alytaus miesto teatre ir kt.
Veikla – darbas su bendruomene
Bendruomenės centras, siekdamas stiprinti gyvenamosios vietos bendruomenės narių
tarpusavio bendradarbiavimą, spręsdamas su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, susijusias

problemas, atstovaudamas jaunimo interesams, palaikydamas jaunimo iniciatyvas, vykdė kryptingą
darbą su bendruomene, apimantį tarpžinybinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą:
vyko
susitikimai gyvai ir telefonu (karantino metu) su jaunimo užimtumo centru „Karjeras“, VŠĮ Sporto
ir rekreacijos centru, VŠĮ futbolo akademija, Alytaus tinklinio federacija, VŠĮ Tėviškės namų
bendruomene.
3 UŽDAVINYS . ORGANIZUOTI, TEIKTI IR ADMINISTUOTI AKREDITUOTĄ
VAIKŲ DIENOS SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ
Didelę pagalbą vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų suteikia vaikų dienos centrai,
kurie yra kuriami siekiant apsaugoti vaikų teises, suteikti galimybes vaikui gyventi visavertį
gyvenimą bei didinti vaikų užimtumą. Todėl vienas iš pagrindinių Vaikų dienos centro ,,Viena
šeima‘‘ veiklos tikslų – organizuoti tinkamą vaikų užimtumą po pamokų, atitraukti vaikus nuo
neigiamos socialinės aplinkos, ugdyti jų atsparumą socialinės rizikos veiksniams, tenkinti esminius
vaiko poreikius ir sudaryti galimybes šeimai gauti socioedukacines paslaugas, siekiant stiprinti
šeimos funkcionavimą, jos įgalinimą, užtikrinti vaiko gerovę, tinkamą ugdymąsi bei įgyvendinti
vaiko teises. Vaikų dienos centre vaikai ugdo savo bendravimo ir socialinius įgūdžius, dalyvaudami
kasdienėje užimtumo veikloje. Grupiniuose užsiėmimuose jie atskleidžia savo kūrybiškumą ir save
realizuoja, sulaukdami teigiamo dėmesio ir paskatinimų. Centre vaikai sulaukia pozityvaus
suaugusiojo dėmesio, todėl greičiau užmezga santykius ir jie tampa vis stipresni, greitai įsitraukia į
veiklą. Ugdymas Vaikų dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metu jie mokosi
bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be
kasdieninės veiklos dažnai organizuojamos įvairios išvykos, renginiai, akcijos, vykdoma prevencinė
švietėjiška veikla. Veiklose dalyvauja ir vaikų tėvai. Centre teikiamos paslaugos yra nemokamos ir
prieinamos visiems.
Tęsiantis COVID-19 pandemijai socialinės darbuotojos bendravo su vaikais ir jų
šeimomis nuotoliniu būdu - susirašinėjimų ir pokalbių programėle Facebook Messenger, bendravo
telefonu. Visi kartu ieškojo iškilusių problemų sprendimo būdų. Facebook paskyroje darbuotojos
dalinosi įvairiomis užimtumo idėjomis ir veiklomis: mokomąją medžiaga, vaizdo įrašais. Šeimoms
buvo išduodami Maisto banko daviniai. Vaikai buvo skatinami gaminti namuose, atlikti įvairius
rankdarbius, dalyvauti akcijose, piešti piešinius, sportuoti ir atlikti kitas veiklas. Mažieji ir vėl
nustebino savo lankstumu, kūrybiškumu, įsitraukimu į naujas, kitokios formos veiklas ir beribiu
vaikišku pozityvumu. Vertybės, kurias atrado karantino metu yra neįkainojamos, apie jas diskutuoja,
lygina kokias turėjo, ko nevertino ir ką atrado. Tai suteikė stiprybės, pasitikėjimo bei optimizmo.
Socialinės darbuotojos palaikė ryšius su mokyklų, kurias lanko vaikai, socialinėmis pedagogėmis,
socialinėmis darbuotojomis iš kitų VDC, dalinosi patirtimi, kaip geriau organizuoti darbą karantino
metu, kaip sudominti vaikus ir tėvus, kaip artimiau palaikyti ryšį.
Rezultatai
Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Rodiklio pavadinimas

1.

Kasdienės veiklos užsiėmimų Vaikų skaičius
vaikams organizavimas

2.

Socialiai
reikšmingo Renginių,
laisvalaikio ir užimtumo edukacijų,
organizavimas
skaičius

3.

Individualios
vaikams

Planuota

Įgyvendinta

27

27

išvykų, 50
paskaitų

57

konsultacijos Konsultacijų skaičius

100

114

4.

Bendrųjų socialinių paslaugų Suteiktų
(informavimo, konsultavimo, skaičius
tarpininkavimo)
teikimas
vaikams, tėvams

paslaugų 100

5.

Šeimos įgalinimo paslaugos Šeimų skaičius
teikimas

10

122

7

Veikla – teikti šeimos įgalinimo paslaugą
Vaiką, iš sunkumus patiriančios šeimos, siekti geresnio gyvenimo motyvuoti galima,
siekiant sėkmingo bendravimo su šeima, siekiant išspręsti šeimos problemas bei siekti, kad šeima
užtikrintų vaiko gerovę. Vaikų dienos centre vykdoma šeimos įgalinimo paslauga - stengiamasi
padėti šeimoms, susiduriančioms su sunkumais. Teikiant paslaugą stengiamasi kompleksiškai ir
tikslingai dirbti su visa šeima, jos situaciją įtakojančiais veiksniais, ugdyti šeimos narių gebėjimus
prisiimti atsakomybę už savo sprendimus bei savo ir savo šeimos gyvenimo kūrimą. Tuomet gerėja
tėvų ir vaikų santykiai, tarpusavio bendravimas, supratimas, sumažėja baimės, gėdos jausmas,
stiprėja galios savarankiškai įveikti sunkumus.
Vaikų dienos centro socialinės darbuotojos bendravo su vaikų, kurie lanko dienos
centrą, tėvais. Grupiniuose susitikimuose, individualių pokalbių metu tėvai turėjo galimybę lavinti
vaikų auklėjimo įgūdžius, pasidalinti savo patirtimi, sužinoti kaip sekasi jų vaikams, taip pat
išklausyti kitų, pabūti kartu, išgerti arbatos ar tiesiog gerai praleisti laiką. Dirbant su šeimomis
bendraujama ir bendradarbiaujama su šioje srityje dirbančiais kitų įstaigų specialistais.
Veikla

- kasdienės veiklos užsiėmimų vaikams organizavimas

Vaikų dienos centras “Viena šeima” įsikūręs Vidzgirio mikrorajone. Vaikai į jį ateina
po pamokų, dažnai jau būna pavargę ir prislėgti, kamuojami įvairių minčių ir net nusiminę. Dirbant
buvo pastebėta, kad tokie vaikai vis dažniau renkasi pasyvų laisvalaikio praleidimo būdą, nesidomi
aktyviais žaidimais. Mažieji nesirūpina savo sveikata bei asmens higiena, drabužių ir avalynės švara,
nežino ir nemoka, kaip tvarkyti namus bei atlikti kitus buities darbus. Jiems trūksta kasdieninių
maisto ruošimo įgūdžių, o jų tėvai kartais turi žalingų įpročių. Augantys skurdžioje socialinėje
aplinkoje vaikai tampa pasyvūs, abejingi, stengiasi atsiriboti nuo skurdžios ir grubios juos
supančios aplinkos. Siekdami užsimiršti ir pabėgti nuo namuose tvyrančių nuolatinių problemų,
vaikai dažniausiai laiką leidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus ar įsitraukia į gatvėje susibūrusias
nusikalstamo elgesio turinčias bendraamžių grupes. Vaikų dienos centras yra puiki galimybė
tokiems vaikams ir jų šeimos nariams gauti socialines, jų poreikius atitinkančias paslaugas,
didinama jų socialinė integracija. Darbuotojai su vaikais kalbasi apie sunkumus, išgyvenimus, jie
mokomi pažinti save ir spręsti iškilusias problemas.
Vaikų dienos centre ugdomi kasdieniniai vaikų gyvenimo įgūdžiai: mokoma higienos,
sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai. Dalyvaudami kasdienėje užimtumo
veikloje, grupiniuose užsiėmimuose, sulaukdami teigiamo dėmesio ir paskatinimų, mažieji turi
galimybę realizuoti save, atskleisti kūrybiškumą ir lavinti gebėjimus įvairiose veiklose: meninės
raiškos, fizinio aktyvumo, socialinių įgūdžių, protinių gebėjimų ir kt. Vyko gimimo dienų
paminėjimai, pasiekimų bei elgesio įvertinimo popietės, viktorinos, konkursai, varžybos. Maisto
gaminimo praktikumų metu mokėsi gaminti įvairius patiekalus, naudotis receptu, paserviruoti stalą,
kultūringai pasivaišinti. Buvo ugdomi fizinio aktyvumo įpročiai žaidžiant įvairius žaidimus,
atliekant pratimus, paskirtas užduotis, išbandant įvairias sporto ir sveikos gyvensenos technikas.
Žaisdami tinklinį, kvadratą, šokinėdami batutuose, leisdami laiką žaidimų aikštelėse, atlikdami
įvairius mankštos pratimus, maudydamiesi Dailidės ežerėlyje, vaikai patenkino prigimtinį poreikį
judėti, grūdino organizmą, mokėsi sutartinai veikti žaidėjų grupėje, padėti ir nusileisti vienas kitam,
priimti atitinkamoje situacijoje racionaliausią tos situacijos sprendimą. Per menines veiklas vaikai

pažino ir išreiškė save pačiomis įvairiausiomis dailės priemonėmis ir technikomis – gamino
erdvines kompozicijas, gėlių dekoracijas, kuriomis papuošė patalpas, margino kiaušinius, lipdė
figūrėlės iš modelino ir pan. Vaikai noriai dalyvavo socialinėje veikloje, rinko ir džiovino
vaistažoles, arbatžoles, talkino tvarkant įstaigos teritoriją, prižiūrint gėlynus ir atliekant įvairius
darbus šiltnamyje. Buvo skatinami pamokas ruošti individualiai, tuo pačiu ugdant vaiko
pasididžiavimo savimi jausmą ir džiaugsmą sugebėjus įveikti užduotį.
2021 m. organizuota 220 kasdienės veiklos užsiėmimų.

Sporto užsiėmimai

Darbai šiltnamyje, maisto ruošimas

Meninė veikla

Linksmosios užduotys

Gimtadienių šventės

Veikla

- socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas

Turiningai leisti laisvalaikį ekskursijose, išvykose, lankytis parodose, kino filmuose,
koncertuose ir kituose kultūriniuose renginiuose, minėti ir švęsti valstybines ir kalendorines šventes
turi galimybę visi VDC lankantys vaikai.
Edukacinėmis programomis labiausiai ugdomas vaikų kūrybiškumas, įtvirtinami
bendrieji ir socialiniai įgūdžiai, stiprinamos įvairios kompetencijos, plečiamas akiratis. Su grikio
keliu nuo sėklos iki gaminamų gardžių patiekalų - babkų, blynų vaikai susipažino Alytaus
kraštotyros muziejuje ir sodyboje ,,Grikucis“ į kurį vykome traukiniu. Gamino kelių skirtingų
kvapų muilą, kūrėme muilo ornamentus, kvepalus, kalėme medines dėžutes su studijos
vadove ,,Kvapnūs papuošalai“. ,,Menų kalvėje“ Druskininkuose išbandė dekupažo techniką.
Edukaciniame pramogų centre „CurioCity“ – miestą smalsiems vaikams“ mažieji turėjo galimybę
imituoti realaus gyvenimo situacijas. Kalėdų laukimas bei pasiruošimas šiai šventei
atnešė
jaudulio, apmąstymų ir šilumos į kiekvienus namus. Vyko advento vainiko pynimo, meduolių
kepimo, žaisliukų vėlimo iš vilnos edukacijos. Prisijungėme prie pirmosios ponios Dianos
Nausėdienės ,,Baltojo paukščio” akcijos. Gaminti paukšteliai ,,išskrido” papuošti Prezidentūros
rūmų eglę. Amatų mokykloje iš molio lipdė, dekoravo ir glazūravo lėkštutes, eglutės žaisliukus,
angeliukus.
Vaikus džiugina žygiai po miškus, parkus, ekskursijos po muziejus ir kitus objektus.
Tęsėsi kelionės po Lietuvą. Apsilankę Kretingos dvaro rūmuose pamatė įvairių pasaulio kraštų
augalų grožį, plėtė istorines žinias lankymosi muziejuje metu, susipažino su saldainių gaminimo
tradicijomis, patys gaminosi karamelinius saldainius. Ventės rage sužinojo paukščių migracijos
priežastis ir jos kelius. Ieškojo Dzūkijos perliukų: Druskininkai su Vilniaus alėja, Druskonio ežero
pakrante, Grožio šaltinio vandeniu, paskutiniajam jogailaičiui Žygimantui Augustui ir jo didžiajai
gyvenimo meilei, Barborai Radvilaitei sukurtu skulptorės Dalios Matulaitės paminklu, pramogomis
vandens parke, Merkinė su apžvalgos bokštu. Grožėjosi Liškiava ir Nemuno pakrante plaukdami
laivu. Didelį kiekį adrenalino ir gausybę azarto pajuto pramogaudami boulinge. Pabėgimo
kambariuose spręsdami įvairius loginius galvosūkius bei užduotis, šifravo, rakino, ieškojo
užuominų, sprendė užduotis. Linksma, kūrybiška ir tuo pačiu verčianti pamąstyti veikla skatino
gerą emocinę savijautą, prisidėjo prie vaizduotės lavinimo, mažino stresą ir užtikrino malonius
įspūdžius. Žygių po miestą, kuriame auga, metu pamatė įdomiausias vietas ir išgirdo su jomis
susijusių istorijų, tyrinėjo gamtos ir kultūros paveldo turtus. Apsilankę Japoniškame sode žavėjosi
ne tik bonsais, bet ir juos auginančio, prižiūrinčio žmogaus ypatingu kruopštumu, atsidavimu,
kantrybe. Alytaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje sužinojo atsakymus į rūpimus
klausimus. Apsilankę asociacijoje „Keturkojo viltis“ sužinojo kokią pagalbą praradusiems,
nuskriaustiems ir į bėdą papuolusiems gyvūnams ištisą parą teikia alytiškis Eimantas su grupele
bendraminčių savanorių jau keletą metų. Vaikai bandė suvokti, kodėl, už ką tiek daug paliktų
šunelių. Metus užbaigė Vilniuje. Katedroje susipažino su legenda tapusios Barboros Radvilaitės
istorija, klaidžiojo požemių labirintais, pamatė slaptą valdovų kriptą bei karalių mauzoliejų,
grožėjosi Kalėdine eglute ir papuoštomis senamiesčio gatvelėmis. Dar liko daug įdomių, neatrastų,
nepamatytų vietų, bet ateityje ir toliau tyrinės mūsų šalį. Lietuva yra nepaprastai graži.
Kinas yra viena iš puikių priemonių vaiko edukacijai. Filmai ne tik supažindina vaiką
su plačiuoju pasauliu, bet ir skatina saviraišką bei asmeninės nuomonės formavimą. Dainavos kino
teatre žiūrėjome filmus, kurie skatino vaikus analizuoti situacijas ir dalintis savo asmeniniais
išgyvenimais. Filme ,,Tomas ir Džeris‘‘ herojų krečiamus pokštus, vaikai lygino su savo augintinių
išdaigomis. Kad ir ką gyvūnėliai beiškrėstų, jie yra šeimos nariai, kuriems viskas atleidžiama.
Filmukas „Padūkėlė Turu“ apie neįprastą vištelę, kuri mokėjo dainuoti, pasirodė cirke ir patyrė
daugybę kitų nuotykių mokė įveikti sunkumus ir siekti užsibrėžtų tikslų. Filmo ,,Kosminis krepšinis:
nauja era‘‘ metu vaikai aiškinosi kiek komandai reikia drąsos, išmonės ir netgi gudrybių norint
laimėti žūtbūtines varžybas. Sekdami herojų nuotykius filme „Šunyčiai patruliai“ mažieji gerbėjai

mokėsi atjautos, drąsos, paslaugumo, lyderystės ir kitų vertybių. Linksmas ir nuotaikingas
animacinis filmas ,,Dainuok 2“ vaikams turėjo gerą ir teisingą moralą – naktis tamsiausia prieš
aušrą ir nesvarbu kas, reikia siekti savo svajonių. Alytaus miesto teatre stebėjo muzikinę pasaką
„Pabėgimas iš Trepsės namų” apie tai, ko siekia kiekvienas iš mūsų – būti trokštamu, mylimu ir
reikalingu.
Teigiamas emocijas, saviraišką, kūrybinius gebėjimus skatina pasirengimas, įvairių
švenčių organizavimas. Žygyje su ,,Pažink Alytų‘‘, kuris buvo skirtas vaikų velykėlėms paminėti,
vaikai atliko orientacines užduotis, o VDC mokėsi įvairiais būdais dažyti kiaušinius, rungtyniavo
kiaušinių ridenimo varžytuvėse, kepė Atvelykio pyragą. Pasaulinė autizmo supratimo dieną jungėsi
prie iniciatyvos gamindami ir puošdami savo aplinką mėlynos spalvos širdelėmis ir margučiais,
kaip palaikymo simboliais šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus.
Kiekvienais metais, paminėdami valstybės šventes, ugdomas vaikų pilietiškumas ir
bendruomeniškumas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną iš plastikinių šiaudelių gamino
širdeles, kuriomis puošė įstaigos tvorą. Nuo tilto, jungiančio bendruomenes, linkėjimus siuntė ir su
Pasauline kultūros diena visus kultūrą kuriančius ir ją mylinčius sveikino kartu su Alytaus miesto
bendruomenės centro lankytojais - jaunimu, senjorais. Vaikų gynimo dieną paminėjome žirgyne
glostydami, šukuodami, jodinėdami žirgais. Mokėmės džiaugtis ir švęsti istorines dienas linksmai.
Taip kaip švęsdami gimtadienį mes džiaugėmės to žmogaus atėjimu į šį pasaulį, jo darbais ar tiesiog
tuo, kad jis yra mūsų draugu, taip švęsdami valstybines šventes – Mindaugo karūnavimo dieną,
išreiškėme pasididžiavimą, džiaugsmą, parodėme, kad mums svarbi sava šalis ir jos istorija, kad
save suvokiame kaip tautos ir valstybės dalį. Paminėdami Baltijos kelio dieną vaikai mokėsi
dainuoti dainą „Bunda jau Baltija“, vyko piešinių konkursas „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“. Laikas
praleistas draugų būryje, gimtadieniai, piknikai po atviru dangumi su žaidimais, patiekalų ant laužo
gaminimas suteikė vaikams daug džiaugsmo.
Vykdant prevencinę švietėjišką veiklą buvo bendradarbiaujama su specialistais iš
Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato,
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitais socialiniais partneriais. Vaikams
organizuojamos įvairios veiklos: gyvenimiškųjų gebėjimų ugdymo, paskaitėlės apie teises ir
pareigas, grėsmes virtualioje erdvėje, patyčias, tinkamą elgesį viešose vietose, streso valdymą,
konfliktų sprendimą ir pan. Tarptautinę tolerancijos dieną minėjome J. Kunčino bibliotekoje.
Visuomenės sveikatos biuro specialistės mokė pasigaminti sveikuoliškus ledus, skatino sportuoti,
pravedė fizinio aktyvumo užsiėmimus, saugaus elgesio paskaitėlę. Tarptautinę dingusių be žinios
vaikų dieną Alytaus policijos bendruomenės pareigūnės vaikus mokė kaip elgtis pasiklydus, kaip
bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kur galima kreiptis pagalbos.
Alytaus apskrities
priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ne tik susipažino su technika, bet ir patys mokėsi užgesinti
gaisrą su gesintuvu. Akcijos ,,Savaitė be patyčių” metu vaikai mokėsi atpažinti patyčias, išvengti
konfliktų, padėti liūdesį išgyvenančiam draugui. Buvo ugdoma vaikų empatija, gebėjimas ir noras
padėti šalia esančiam. Gilino žinias apie gamtos taršą ir žalą, švarios aplinkos puoselėjimą ir naudą
mūsų sveikatai akcijos ,,Darom” metu. Buvo skatinama savanorystė, socialinio atsakingumo ir
pilietiškumo jausmai.

4 UŽDAVINYS. TEIKTI MIESTO SUAUGUSIEMS BENDRUOMENĖS NARIAMS
SOCIALINES, SOCIOKULTŪRINES DIENOS UŽIMTUMO PASLAUGAS PAGAL
POMĖGIUS IR GALIMYBES
Rezultatai
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiklos pavadinimas

Rodiklio
Planuota
pavadinimas
Sudarytos sąlygas veikti visų Vidutinis
400
amžiaus
tarpsnių paslaugų gavėjų
visuomeninėms
skaičius per mėn
organizacijoms, mėgėjų meno
kolektyvams,
studijoms,
klubams,
ansambliams,
būreliams, sambūriams.
Paramos maisto produktais Maisto banko
14000
socialiai
pažeidžiamiems paramos skaičius
centro lankytojams (pagal (kg)
galimybę ir poreikį) teikimas.

Įgyvendinta
260

14622

Paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo dėl paskelbto COVID-19 pandemijos karantino
I-II metų ketv., nes pagrindiniai paslaugų gavėjai - iš rizikos grupės (senjorai, žmonės su negalia).
Veikla – Sudarytos sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių visuomeninėms organizacijoms,
mėgėjų meno kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams
2021 m. AMBC patalpose savo veiklą vykdė 15 saviveiklos kolektyvų (muzikos grupė
“SMK”, ansambliai „Keturnytis“, „Smiltelė“, „Jotvainiai“, „Dzūkijos aidas“, „Pavakarys“,
„Šlamutis“, „Dzūkų versmė“, “Putinas”, kapela „Dzūkija“, vokalinis ansamblis “Svajonė”, tautinių
mažumų kultūros centro ansamblis „Riabinuška“, Dzūkų pulkucis, „Šilagėlės“ kolektyvas, vokalinė
studija „Yvušky“) ir 23 visuomeninės organizacijos (Alytaus tautinių mažumų kultūros centras,
Lietuvos artrito asociacijos klubas „Artritas“, Alytaus žaliųjų bendrija „Griaustinis“, Alytaus miesto
ir rajono Afganistano karo veteranų klubas, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“,
Alytaus miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, Alytaus senjorų klubas „Labas pavakarys“, VšĮ
„Alytaus verslo angelas“, anoniminių alkoholikų klubas „Viltis“, VšĮ „Dzūkų versmė“, Žmonių su
stuburo negalia asociacija, šaškių klubas „Alitas“, Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“, Pirmojo
Alytaus bendruomenė, Vidgzirio bendruomenė, Putinų bendruomenė, asociacija „Tolerancija“,
neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija „Mirabilia“, visuomeninė organizacija išsėtine skleroze
sergančių asmenų draugija „Ateitis“, Alytaus apskrities totorių bendruomenės senjorų klubas
„Viena šeima“, Alytaus autizmo asociacija "Lietaus vaikai", VšĮ “Alytaus maratonas”, asociacija
“Sunkiosios muzikos klubas”).
Kolektyvai organizavo savo veiklos pristatymus Alytaus miesto bendruomenės centro
salėje ir lauko teritorijoje, taip pat Alytaus miesto teatre, Šaulių namuose. Buvo organizuojamos
tradicinės liaudies ir valstybinės šventės, jubiliejiniai ansamblių koncertai.
Šventės ir renginiai centre
Tradiciškai kiekvienais metais Alytaus miesto bendruomenės centre organizuojama
daug įvairių švenčių ir renginių. Nors besitęsianti pandemija ir pakoregavo įprastą šurmulį centre,
tačiau saviveiklos kolektyvai surengė aibę renginių praturtinančių bendruomenės narių kasdienybę.
„Dzūkijos aidas“ išlydėdami pavasarį surengė šventinę popietę „Pasitikime vasarą“, Alytaus miesto
pensininkų bendrija „Bočiai“ nuotaikingai atsisveikino su vasara surengdami šventę „Sudie, vasara“.
Pasitikti atkeliaujantį rudenį, bendruomenės narius sukvietė ir „Dzūkijos aidas“ surengdamas
koncertą „Su daina ir muzika“. Rudenį tradiciškai centre rengta ne viena šventė skirta „bobų
vasarai“ paminėti. Kolektyvai aktyviai dalyvavo minint valstybines šventes ir kitus svarbius
įvykius.

Renginių akimirkos

Renginiai sulaukia didelio bendruomenės susidomėjimo
Veikla – pagal galimybę ir poreikį suteikti paramą maisto produktais socialiai
pažeidžiamiems centro lankytojams
Pagal paramos sutartį su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ 2021 m. kiekvieno
mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį iš prekybos centrų „Iki“, „Rimi“ ir „Lidl“ Alytaus
miesto bendruomenės centras gavo paskutinės dienos galiojimo maisto produktus. Per 2021 m.
parama maisto produktais šeimoms ir jų nariams išdalinta 270 asmenų. Paramos suma maisto
produktais 2021 m. sudarė 30535 Eur, išdalintų maisto produktų kiekis – 14622 kg.
Taip pat Alytaus miesto bendruomenės centro savanoriai ir Atviro jaunimo centro
lankytojai 2021 m. spalio mėn. dalyvavo „Maisto banko“ akcijose prekybos centre „IKI“. Jos metu
buvo stengiamasi surinkti kuo daugiau negendančių produktų vargingiau gyvenančioms šeimoms.

Maisto banko akcija

5 UŽDAVINYS. ĮSTAIGAI PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ
ADMINISTRAVIMAS, ĮSTAIGOS FUNKCIJŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS
Eil. Nr.
1.

2.

Veiklos pavadinimas
Administruoti įstaigai
priklausančias patalpas, skirtas
nevyriausybinių organizacijų
veiklai, susijusiai su socialinių
ir sociokultūrinių paslaugų
teikimu miesto bendruomenei
Užtikrinti įstaigos funkcijų
vykdymą ir darbuotojų
išlaikymą

Rodiklio pavadinimas
Patalpų ir erdvių
skaičius, pritaikytas
organizacijų poreikiams

Planuota
32

Įgyvendinta
36

Etatų skaičius

8

11

Veikla – administruoti įstaigai priklausančias patalpas, skirtas nevyriausybinių organizacijų
veiklai, susijusiai su socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimu miesto bendruomenei
Sudarytos ir palaikomos palankios sąlygas, kad patalpose bendruomenės narių grupės
ir pavieniai asmenys (pagal jų pageidavimus) galėtų užsiimti turininga laisvalaikio veikla.
Alytaus miesto bendruomenės centre (Jaunimo g. 3) patalpų ir erdvių, pritaikytų
organizacijų poreikiams, yra 26 (23 viduje ir 3 lauko teritorijoje). Patalpose, esančiose Piliakalnio
progimnazijoje (Jiezno g. 1), erdvių, pritaikytų organizacijų poreikiams, yra 6. Patalpose, esančiose
adresu Miklusėnų g. 26, erdvių, pritaikytų organizacijų poreikiams, yra 4.
Veikla – užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą
Įstaigoje 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius 13: direktorius, buhalteris, ūkvedys,
užimtumo specialistas, soc. darbuotojas darbui su jaunimu, jaunimo darbuotojas, 2 soc. darbuotojai
darbui su vaikais, 2 soc. darbuotojai darbui su jaunimu gatvėje (gatvės darbuotojai),
Bendruomeninių šeimos namų veiklos koordinatorius, vaikų priežiūros specialistas, valytoja. 3 iš
išvardintų darbuotojų įdarbinti pagal vykdomus projektus: Bendruomeninių šeimos namų veiklos
koordinatorius ir vaikų priežiūros specialistas – pagal kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo
Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą, valytoja – pagal Užimtumo didinimo
programą.
Visuomenei naudingą veiklą atliko 1 asmuo, nukreiptas iš Alytaus miesto
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, taip pat 12 asmenų, siųsti iš Kauno
apygardos probacijos tarnybos, 1 asmuo, siųstas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
veiklos skyriaus. Jie tvarkė įstaigos aplinką bei vidaus patalpas, užsiėmė smulkiais remonto darbais.
6 UŽDAVINYS. PROJEKTO “ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS
NAMAI” VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS
Veikla – teikti kompleksines paslaugas šeimai, įgyvendinant Alytaus bendruomeninių šeimos
namų projektą
Tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant
įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes ar sunkumus. Alytaus miesto gyventojai informuojami ir
konsultuojami apie teikiamas paslaugas šeimai Alytaus mieste, vieno langelio principu - projekto
dalyviai vienoje vietoje gauna aktualią informaciją, konsultacijas ir kitą šeimai reikalingą pagalbą.

Aktyviai bendradarbiaujama su projekto partneriais ir kitų įstaigų darbuotojais, siekiant efektyvios
pagalbos šeimai. Taip užtikrinant paslaugų kompleksiškumą.
Atsižvelgiant į tai, projekto veiklos yra nukreiptos į pagalbos šeimai teikimą. Todėl
visose veiklose yra aiškus ugdomasis, šeimos stiprinimo aspektas, t. y. dalyvaujantieji projekto
veiklose gauna naujų žinių ir įgūdžių, kurie tiesiogiai ar konkrečiai prisideda prie šeimai kylančių
sunkumų įveikimo, pozityvios tėvystės metodų taikymo, socialinių įgūdžių ugdymo ir pan. Alytaus
miesto šeimoms vieno langelio principu yra sudarytos galimybės gauti kompleksines paslaugas:
psichosocialinę pagalbą, pozityvios tėvystės mokymus, individualias konsultacijas, mediacijos
paslaugas, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas bei vaikų priežiūros paslaugas
tėvams, kurie gauna kompleksines paslaugas šeimai Alytaus miesto bendruomeniniuose šeimos
namuose. 2021 m. dėl besitęsiančios Covid-19 viruso situacijos, veiklos nebuvo sustabdytos,
dauguma jų vyko nuotoliniu būdu - telefonu arba per ZOOM programą.
Bendruomeninių šeimos namų funkciją vykdo VšĮ Alytaus miesto bendruomenės
centras, paslaugas teikia VšĮ Asmenybės brandos centras, „Devynios galybės“, „Pactum“, VšĮ
“Gerumo skraistė” ir asociacija Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“. Projekto veikla vykdoma
nuo 2017 m. sausio mėn. Iš viso projekto veikloje per 2021 m. registruoti 408 nauji unikalūs
dalyviai, o nuo projekto pradžios – 2416. Yra dalyvių, kurie paslaugomis naudojasi nuo projekto
pradžios iki dabar (arba pakartotinai) vos tik iškilus naujiems sunkumams. Tai rodo, kad atsiradus
naujiems sunkumams, žmogus jau žino kur kreiptis.
7 UŽDAVINYS. PROJEKTO “SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ”
ĮGYVENDINIMAS
Veikla – įgyvendinti projektą „Supratinga pasienio bendruomenė“
Nuo 2021 m. kovo 01 d. pradėtas įgyvendinti Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo programos projektas „Supratinga pasienio bendruomenė“, skirtas socialinių
paslaugų stiprinimui, keičiantis trijų partnerių patirtimi. Baigus įgyvendinti šį pasienio projektą
Alytaus miesto šeimas pasitiks atnaujintos ir pritaikytos patalpos šeimoms, auginančioms įvairių
sutrikimų turinčius vaikus, taip pat lauko teritorijoje įrengti lauko treniruokliai ir edukaciniai
žaidimai. Projekto įgyvendinimo metu trys pasienio partneriai Elko miesto savivaldybė, Lazdijų
rajono savivaldybės administracija ir Alytaus miesto bendruomenės centras siekia sukurti praktika
grįstas gaires kaip šeimoms išlikti stiprioms ir gaut visas socialines, sveikatos, švietimo paslaugas
savo vaikams pandemijos laikotarpiu. Keičiantis patirtimi ieškoma geriausių sprendimų kaip
socialines paslaugas dar labiau priartinti prie šeimų. Projekto tikslinė grupė: pasienio šeimos
auginančios autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, jaunimas, socialiniai darbuotojai,
pedagogai, bendruomenių nariai, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos. Projekto trukmė 21
mėnuo, projekto biudžetas 996100,95 eurai, investicijų dalis, tenkanti Alytaus miesto
bendruomenės centrui 136716,84 euro. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo
lėšomis
2021 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto bendruomenės centre šeimos iš Elko ir
Alytaus miestų bei Lazdijų rajono savivaldybių kartu su Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija
“Mirabilia” atstovais išbandė muzikos bei šokio terapijas ir jų teikiamą naudą. Muzika ir šokis
padeda užmegzti tarpusavio ryšį, atsiverti ir išsakyti savo poreikius. Užsiimdami saviraiška žmonės
išsilieja, atsipalaiduoja, patiria mažiau streso, todėl pasienio bendruomenių šeimos ne tik klausė
patarimų, bet ir praktiškai išbandė šias terapijas. Terapijos dalyvavo 30 dalyvių iš Alytaus, Lazdijų
ir Elko.

Projekto metu taip pat suremontuota Alytaus miesto bendruomenės centro salė ir jos
prieigos, lauke įrengtos nuovažos neįgaliesiems, vienoje laiptinėje sumontuotas keltuvas - laiptai
neįgaliesiems, konferencinė įranga, nupirktos kėdės.

ĮSTAIGOS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

2.

Durys į istoriją
be rėmų

3.

Aktyvus
jaunimas gatvėje

4.

Supratinga
pasienio
bendruomenė

1.

Alytaus miesto
bendruomeniniai
šeimos namai

Programa /
Priemonė

Lėšos, Eur

Europos
22 964,71
socialinio fondo
lėšomis pagal
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą
/ Kompleksinių
paslaugų šeimai
priemonė
Jaunimo reikalų
14 148
departamento prie
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
Atvirųjų jaunimo
centrų veiklos
projektų
finansavimas
2020 metais
Alytaus miesto
savivaldybės
jaunimo politikos
įgyvendinimo
programa
(Jaunimo
iniciatyvos)
Interreg V-A
Lietuvos-Lenkijos
bendradarbiavimo
per sieną
programa

998

89 890

Tikslas

Rezultatas

Sudaryti sąlygas
šeimai gauti
kompleksiškai
teikiamas paslaugas,
siekiant įgalinti šeimą
įveikti iškilusias
krizes ar sunkumus.

375 Alytaus
miesto
gyventojai

Pagrindinis šio
projekto tikslas –
saviraiškai erdvės
nerandantiems
jauniems žmonėms
padėti ugdyti
gyvenimo įgūdžius,
sudaryti galimybes
įgyti bendrąsias ir
profesines
kompetencijas,
skatinti savanorystę.
Mažinti gatvėje laiką
leidžiančių jaunuolių
socialinę atskirtį ir
didinti jų aktyvų
dalyvavimą
visuomenės gyvenime

150 projekto
dalyvių

Projekto tikslinė
grupė: pasienio
šeimos auginančios
autizmo spektro
sutrikimų turinčius
vaikus, jaunimas,
socialiniai
darbuotojai,
pedagogai,
bendruomenių nariai.
Projektas skirtas
socialinių paslaugų
stiprinimui, muzikos,
piešimo, kulinarijos
terapijoms. Projekto
metu rekonstruota
Alytaus miesto
bendruomenės centro
salė ir jos prieigos.

30 projekto
dalyvių

73 projekto
dalyviai

3. ĮSTAIGOS 2021 M. FINANSINĖ ANALIZĖ
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2021 m.
Lėšų šaltinis
Alytaus miesto savivaldybės lėšos
Iš jų:
Darbo užmokesčiui
Socialinio draudimo įmokoms
Ryšių paslaugoms
Kvalifikacijos kėlimo išlaidoms
Komunalinėms paslaugoms
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms
Kitoms prekėms ir paslaugoms
Darbdavių socialinei paramai pinigais (nedarbingumo išmokoms)
Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programos įrangos
licencijų įsigijimo išlaidos
Alytaus miesto savivaldybės UDP programos lėšos
Iš jų:
Darbo užmokesčiui
Socialinio draudimo įmokoms
Įstaigos veiklos pajamos
Iš jų
Kitoms prekėms ir paslaugoms
Kiti finansavimo šaltiniai (projektai)
Iš jų
Darbo užmokesčiui
Socialinio draudimo įmokoms
Kitoms projektų veiklų sąnaudoms
VMI grąžinti 2 proc. GPM
Iš jų
Kitoms prekėms ir paslaugoms
Paramos lėšos, gautos iš rėmėjų
Iš jų
Kitoms prekėms ir paslaugoms
Parama natūra
Iš jų
Kitoms prekėms

šaltiniai:

Suma (EUR)
117319,50
92800
1800
100
100
18200
200
3000
19,50
1100
4740

200

4624,86
115,14

157950,03

60,99

200

48751,09
1100,42
108098,52
60,99

30534,93
30534,93

3.1. 2021 m. įstaigos gautas finansavimas 310,8 tūkst. Eur. Gauto finansavimo

3.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro
programai vykdyti – 117,3 tūkst. Eur.
3.1.2. Projektams vykdyti – 162,7 tūkst. Eur.
3.1.3. Įstaigos veiklos pajamos, VMI grąžinti 2 proc. – 0,3 tūkst. Eur.
3.1.4. Paramos natūra – 30,5 tūkst. Eur.
3.2. 2021 m. įstaigos panaudotas finansavimas:

